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Utolsó frissítés időpontja: 2020. 01.23. 

Adatkezelési Tájékoztató 
MOME Open tanfolyamok 
 
Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek az adataik megadását megelőzően megismerhessék, hogy a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, mint iskolarendszeren kívüli képzést szervező adatkezelő (továbbiakban: 
MOME/Adatkezelő) milyen adatokat és milyen célból kér el, valamint hogy az érintetteket milyen jogok 
illetik meg, miután megadták adataikat. 
 
Adatkezelő bármely, a tudomására jutott személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, 
így különösen az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) előírásainak, maximális 
betartásával kezeli. 
 
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható.  
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - 
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja. 
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés. 
  
Az Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 
A személyes adatok védelméről 
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott, ilyen jellegű adatok kezeléséről és 
megőrzéséről. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatokat, azokat nem 
egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, a kezelt személyes adatokat - kifejezett jogszabályi 
rendelkezés hiányában - csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek, és minden 
ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.  
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Az adatkezelő megnevezése: 
 

 név: Moholy - Nagy Művészeti Egyetem; 
 székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. 

 e-mail: info@mome.hu; 
 telefon: + 36 1/ 392-1180; 
 adatvédelmi tisztviselő: dr. Simonné dr. Juhász Kinga; 

 e-mail: juhaszk@mome.hu 
 

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, célja és megőrzési ideje: 
 

A. Honlap használatával kapcsolatos tudnivalók 
 

Internet szolgáltató: MikroVPS Kft. 
A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként 
személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.  
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az érintett 
ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.  
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően 
működtetni tudja; statisztikákat és elemzéseket készíthessen. Ennek érdekében Adatkezelő szigorú 
adatvédelmi szabályok mellett használja a Google Analytics szoftvert. 
 

B. A honlap használata során (kapcsolattartás) megadott adatok 
 

1.  A kapcsolatfelvétel során megadott adatok  
 

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím. 
 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az Érintett 
– az Adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően – az adatmezők kitöltésével és az 
üzenet elküldésével ad meg. 
 
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja az, hogy az érintett információt és 
tájékoztatást kérhessen, az Adatkezelő pedig biztosíthassa ezeket számára.  
 
Az adatkezelés időtartama: Az ügyintézés megtörténtét (a válasz visszaigazolását, ennek hiányában a 
válasz kiküldésének napja utáni napot) követő 72 óra. 

 
2. A kapcsolatfelvétel során megadott adatok további kezelésének esete 
 
A kezelt adatok köre: név és e-mail cím 
Adatkezelő az Érintett által feltett kérdésre küldött válaszlevélben felhívja az Érintett figyelmét arra a 
lehetőségre, hogy amennyiben hozzájárul a kapcsolattartás során megadott adatainak további 
kezeléséhez, úgy Adatkezelő ezen adatokat a célhoz kötöttség elvének megfelelően a hozzájárulás 
visszavonásáig kezeli, és a kérdéssel érintett, vagy az ahhoz kapcsolódó kurzushoz/tanfolyamhoz 
kapcsolódó információkat további kérés nélkül továbbítja Érintettnek.  

 
Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az Érintett 
a visszaigazoló e-mail megküldésével ad meg.  
 
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő a képzések 
indulásával és ütemezésével kapcsolatban információt és tájékoztatást küldhessen az Érintettnek. 
 

mailto:info@mome.hu
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Az adatkezelés időtartama: Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, vagy a tiltakozási jog 
gyakorlásáig.  

 

C. Az egyes tanfolyamokra/képzésekre történő online jelentkezés (űrlap) során 

kifejezetten megadott személyes adatok 
 

A kezelt adatok köre: A jelentkezés során megadott adatok: e-mail cím és név, valamint telefonszám. 
 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], melyet az Érintett 
– az Adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását követően – a jelentkezési űrlap kitöltésével 
és annak elküldésével ad meg. 
A jelentkezés során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok jelen tájékoztatóban 
meghatározott módon való kezelésébe az Érintett a jelentkezéssel kifejezetten beleegyezik. 
 
Az adatkezelés célja: Az adott tanfolyamra/képzésre történő regisztráció (jelentkezés), továbbá a 
szerződéskötési folyamat eredményes lefolytatásához szükséges kapcsolattartáshoz megfelelő 
kommunikációs csatornák használatának biztosítása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a tanfolyam befejezését követő 30 nap. 

 

D. A szerződéskötési eljárás során megadott adatok 
 
A kezelt adatok köre: A szerződéskötéshez szükséges adatok, így név, születési hely, lakcím, anyja 
neve, születési hely és idő, adóazonosító jel. 

 
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] 
 
Az adatkezelés célja: a szerződéskötési folyamat eredményes lefolytatásához szükséges adatok. 
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes 

adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 

évig kezelheti. Az egyéb személyes adatok (születési név, anyja neve, szül. hely és idő) kezelésnek ideje, 

a tanfolyamot követő 30 nap. 
 

E. A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatáshoz szükséges adatok 
 

A kezelt adatok köre: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
felnőttképzési tv.) alapján fennálló adatszolgáltatási és egyéb (nyilvántartási) kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges adatok: az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásiról szóló kormányrendelet szerint meghatározott, valamint a jelentkezési adatlapon 
megadott adatok. 

 
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] teljesítése. A 
felnőttképzési tv. 30. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2019. december 31. napjáig hatályos 
felnőttképzési tv. 21. § (4) bekezdésében foglaltak. 
 
Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség, nyilvántartások 
vezetésének kötelezettsége, valamint a tanfolyam/kurzus befejezéséről szóló tanúsítvány kiállításához 
szükséges adatok beszerzése. 
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett ezen adatait a jogszabályban meghatározott ideig 
kezeli. 
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F. A tanfolyamon/képzésen történő képmás (fotó) készítése és felhasználása  
 

A kezelt adatok köre: Az érintettről készült, tömegfelvételnek nem minősülő képfelvétel. 
 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], mely 
hozzájárulást az Érintett az tanfolyamra/képzésre történő szerződéskötéssel ad meg. 
 
Az adatkezelés célja: A tanfolyam megörökítése, a képzések iránt érdeklődők tájékoztatása, valamint 
a felvételek MOME kommunikációs csatornáin (weboldal, Facebook, Flickr, Instagram, stb..) - 
tájékoztatási, reklámozási, dokumentációs célból - történő felhasználása.  

 
Az adatkezelés időtartama: Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, vagy a tiltakozási jog 
gyakorlásáig.  

 

G. A tanfolyamon/képzésen történő tömegfelvétel készítése és felhasználása 
 

A kezelt adatok köre: A tanfolyamon/képzésen készült tömegfelvétel. 
 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – az 
Adatkezelő jogos érdeke. 

 
Az adatkezelés célja: A tanfolyam megörökítése, a képzések iránt érdeklődők tájékoztatása, valamint 
a felvételek MOME kommunikációs csatornáin (weboldal, Facebook, Instagram, Youtube stb.) - 
tájékoztatási, reklámozási, dokumentációs célból - történő felhasználása. 
 
Az adatkezelés időtartama: A nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének időtartama, illetve 
annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő meghatározásának szempontja: a felvétel 
lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, egyetemi kiadványokhoz.  

 
Az adatok megismerhetősége: 
 

 az Érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt 
automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő illetékes, titoktartásra 
kötelezett munkatársai férhetnek hozzá.  

 Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – 
csak az Érintett hozzájárulásával adja át harmadik személynek; 
 

Az adatok tárolása és az adatbiztonság: 
 

 az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok tekintetében a tároláshoz 
más szolgáltatót nem vesz igénybe. 

 az adatok digitálisan a MOME székhelyén található szervein kerülnek tárolásra; 
 az adatok papír alapon MOME székhelyén kerülnek tárolásra; 
 a MOME megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása 
ellen. 
 

 
 
Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai: 
 
Az adatkezelés során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes 
adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az 
elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. 
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Az Érintett jelen pontban meghatározott - személyes adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható - jogait 
az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek bármelyikén, az alábbiak szerint gyakoro lhatja: 
 

 az érintett adatainak kezeléséről írásban bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől;  
 az érintett kérheti az adatok helyesbítését; illetve – meghatározott feltételek teljesülése 

esetén - törlését; 
 az érintett kérheti – meghatározott feltételek teljesülése esetén -, hogy az adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést; 
 az érintettet jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni 

(adathordozhatósághoz való jog); 

 amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, jogosult polgári pert 
kezdeményezni; 

 az érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor visszavonhatja írásban; kivéve azon 
személyes adatok tekintetében, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő az 
adatkezelő számára. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét nem érinti. 

 jogorvoslathoz való jog: 
a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bekövetkezett jogsérelem, vagy annak 
közvetlen veszélyének fennállása esetén panasszal/bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp., Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: 
+ 36 1/ 391-14 00) élhet az érintett; 

 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy 
észrevételeit, illetve igényeit először velünk, mint Adatkezelővel - a fentebb felsorolt elérhetőségeink 
valamelyikén - közölje annak érdekében, hogy az észrevételt minél gyorsabban és hatékonyabban 
feldolgozhassuk, kezelhessük. 

http://www.naih.hu/

